Pardubický kraj
na základě usnesení Rady Pardubického kraje R/911/18 se vyhlašuje konkurs na obsazení
pracovního místa

ŘEDITELE/KY
Gymnázia K. V. Raise a Středního odborného učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Obchodní akademie, Chrudim, Tyršovo náměstí 250
Střední průmyslové školy Chrudim
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště obchodu a služeb, Chrudim, Čáslavská 205
Speciální základní školy Chrudim
Speciální základní školy a praktické školy Skuteč
Gymnázia, Pardubice, Dašická 1083
Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, Pardubice, Štefánikova
325
Střední zdravotnické školy, Pardubice, Průmyslová 395
Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice
Střední průmyslové školy chemické Pardubice
Střední školy automobilní Holice
Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice
Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Svitavy
Gymnázia, Polička, nábřeží Svobody 306
Gymnázia, Moravská Třebová, Svitavská 310
Integrované střední školy Moravská Třebová
Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Polička, Čs. armády 485
Středního odborného učiliště Svitavy
Vyšší odborné školy pedagogické a Střední pedagogické školy, Litomyšl, Komenského nám. 22
Dětského domova Moravská Třebová
Speciální základní školy Litomyšl
Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová
Gymnázia, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Gymnázia, Lanškroun, nám. Jana Marka Marků 113
Gymnázia, Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 106
Gymnázia Žamberk
Obchodní akademie a Střední odborné školy cestovního ruchu Choceň
Integrované střední školy technické, Vysoké Mýto, Mládežnická 380
Střední školy automobilní Ústí nad Orlicí
Střední školy obchodu, řemesel a služeb Žamberk
Střední školy a základní školy Žamberk
Vyšší odborné školy stavební a Střední školy stavební Vysoké Mýto
Vyšší odborné školy a střední školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí
Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Ústí nad Orlicí
Speciální základní školy Králíky
Základní školy Lanškroun, nám. A. Jiráska 140
Základní školy speciální Lanškroun, Olbrachtova 206
Pedagogicko-psychologické poradny, Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 513

Požadavky:
splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, znalost školských
předpisů a školské problematiky, občanská a morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,
organizační a řídící schopnosti.
Náležitosti přihlášky:








úředně ověřené kopie dokladů o ukončeném vzdělání potvrzující odbornou kvalifikaci pro
přímou pedagogickou činnost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
přehled o průběhu předchozích zaměstnání
strukturovaný životopis v českém jazyce
koncepce dalšího rozvoje školy či školského zařízení (max. 5 stran strojopisu A4) v českém
jazyce
výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ky školy či
školského zařízení ne starší 2 měsíců
u uchazečů na obsazení pracovního místa ředetele/ky dětského domova doložit
psychologický posudek o psychické způsobilosti (nebo doklad o jeho objednání) dle § 18 a
§ 18a zák. č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s přesným označením konkursního řízení
školy čí školského zařízení zašlete nejpozději do 21. března 2018 (včetně) s označením
„NEOTVÍRAT“ na adresu:
Krajský úřad Pardubického kraje
odbor školství
Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice

